
Załącznik nr 2

ASORTYMENT PRODUKCJI WŁASNEJ 

"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPOŁDZIELNI  W KIELCACH

Lp. Nazwa

Jednostka 

ewidencyjna

1 babka drożdż.400g  szt.

2 babka drożdżowa parzona kg

3 babka marmurkowa      kg

4 babka piaskowa 300g  szt.

5 babka piaskowa 600g  szt.

6 bagietka 250g szt.

7 bagietka francuska 100g szt.

8 barszcz czerwony por.

9 barszcz czerwony  z uszkami kapusta-grzyb por.

10 barszcz czerwony z jajkiem por.

11 barszcz ukraiński por.

12 barszcz ukraiński 350g szt.

13 beziki     pss  kg

14 bigos    kg

15 bigos 500g  szt.

16 bigos mieszany por.

17 bigos z kapusty kiszonej por.

18 boeuf strogonow por.

19 boeuf strogonow z kopytkami por.

20 botwina z jajkiem por.

21 bukiet z jarzyn por.

22 bukiet z jarzyn z jajkiem por.

23 bułeczka ziołóweczka 90g szt.

24 bułeczki z nadzieniem jagodowym      kg

25 bułeczki z serem      kg

26 bułka drożdż.z budyniem 85g szt.

27 bułka drożdż.z cynamonem 70g szt.

28 bułka fitness 80g  szt.

29 bułka grahamka 70g  szt.

30 bułka kajzerka 250g ( 5x50g) pak. szt.

31 bułka kajzerka 50g szt.

32 bułka poznańska 100g  szt.

33 bułka razowa 80g  szt.

34 bułka serowo-cebulowa 60g  szt.

35 bułka słodka grzebień 100g   szt.

36 bułka słodka z jabłkami 100g szt.

37 bułka słodka z jagodami 85g szt.

38 bułka słodka z makiem 100g   szt.

39 bułka słodka z serem 100g   szt.

40 bułka śniadaniowa 150g (5x30g) pak. szt.



41 bułka śniadaniowa 30g  szt.

42 bułka tarta 500g  szt.

43 bułka wiejska 100g szt.

44 bułka wieloziarnista 210g (3x70g) pak. szt.

45 bułka wieloziarnista 70g pss szt.

46 bułka wrocławska 250g (5x50g) pak. szt.

47 bułka wrocławska 400g kroj.  szt.

48 bułka wrocławska 400g niepak.  szt.

49 bułka wrocławska 50g  szt.

50 bułka z pieczarką 100g szt.

51 bułka z pieczarką i papryką 100g szt.

52 bułka z pieczarką i papryką 100g szt.

53 bułka ziołóweczka 90g szt.

54 buraczki zasmażane por.

55 chałka półcukiernicza 180g   szt.

56 chałka półcukiernicza 350g   szt.

57 chleb chłopski 400g niepak szt.

58 chleb codzienny 500g  szt.

59 chleb codzienny 500g 0,5szt szt.

60 chleb codzienny kr.500g  szt.

61 chleb codzienny z ziar.kr.350g szt.

62 chleb domowy      kg

63 chleb domowy kroj.500g  szt.

64 chleb domowy z ziarnami      kg

65 chleb dworski 450g niepak szt.

66 chleb farmerski 500g niepak szt.

67 chleb firmowy 600g niepak szt.

68 chleb gat. graham 350g   niepak. szt.

69 chleb gat.100% żyta 350g niepak szt.

70 chleb gat.100% żyta kroj.350g szt.

71 chleb gat.graham kr.225g   szt.

72 chleb gat.graham kr.350g  szt.

73 chleb gat.graham kroj.450g   szt.

74 chleb gat.ig kroj.150g  szt.

75 chleb gat.omega kroj.150g   szt.

76 chleb gat.orkiszowy 400g niepak szt.

77 chleb gat.orkiszowy kroj.400g szt.

78 chleb gat.słon.kroj.250g   szt.

79 chleb gat.słon.kroj.500g   szt.

80 chleb gat.słonecznikowy 500g   niepak. szt.

81 chleb gat.sprinter kroj.350g szt.

82 chleb gat.w/ziarn.kroj.300g szt.

83 chleb gat.wieloziarnisty 300g   niepak. szt.

84 chleb gat.z żur.kroj.250g   szt.

85 chleb gat.żytni raz.kr.250g szt.

86 chleb gat.żytni raz.kr.500g szt.



87 chleb gat.żytni raz.niepak.350 szt.

88 chleb gat.żytni razowy 500g   niepak. szt.

89 chleb jurajski kr.500g  szt.

90 chleb kielecki 600g  szt.

91 chleb kielecki kr.300g  szt.

92 chleb kielecki kr.600g  szt.

93 chleb luksusowy 350g niepak. szt.

94 chleb pasterski 400g  szt.

95 chleb pasterski 400g 0,5szt szt.

96 chleb purpurowy 450g niepak. szt.

97 chleb rozmaitości 450g niepak. szt.

98 chleb sitkowy 400g niepak. szt.

99 chleb swojski 300g  szt.

100 chleb swojski kroj.300g  szt.

101 chleb tostowy 320g kroj.. szt.

102 chleb wieloziarnisty      kg

103 chleb wigilijny 250g  szt.

104 chleb włoski 0,5szt *450g szt.

105 chleb włoski 450g  szt.

106 chleb z dynią kroj. 300g  szt.

107 chleb z dynią niepak.300g   szt.

108 chleb z ziemniakami      kg

109 chleb z ziemniakami      . kg

110 chleb z ziemniakami 450g niepak. szt.

111 chleb z ziemniakami 800g niepak. szt.

112 chleb zakopiański z maślanką 500g niepak. szt.

113 chłodnik z jajkiem por.

114 ciast.świąt.choinka 180g   szt.

115 ciast.świąt.gwiazdka 130g   szt.

116 ciasteczka musli  kg

117 ciastka liliputki      kg

118 ciastka roladki 70g  szt.

119 ciastko z czekoladą 70g szt.

120 ciastko z jabłkiem 100g szt.

121 ciasto agatka  kg

122 ciasto cappuccino  kg

123 ciasto cygańskie na blasze kg

124 ciasto czekolad-cytrynowe   kg

125 ciasto gruszkowe      kg

126 ciasto jadwiga      kg

127 ciasto kajmakowe z migdałami kg

128 ciasto koktajlowe      kg

129 ciasto krówkowe      kg

130 ciasto kruche z rabarbarbarem na blasze kg

131 ciasto marczello      kg

132 ciasto metrowiec      kg



133 ciasto miodownik na blasze kg

134 ciasto orzechowiec      kg

135 ciasto pianka owocowa  kg

136 ciasto pychotka  kg

137 ciasto sernik domowy na blasze kg

138 ciasto sernik mulatek na blasze kg

139 ciasto stefanka      kg

140 ciasto szarlotka na blasze kg

141 ciasto świętokrzyskie na blasze kg

142 ćwiartka tylna z kurczaka pieczona  kg

143 dymka 50g szt.

144 fasolka po bretońsku por.

145 fasolka po bretońsku 500g    szt.

146 fasolka szparagowa por.

147 filet z kurcz.w cieście 400g szt.

148 filet z kurczaka por.

149 filet z kurczaka, frytki, surówka z kapusty czerwonej por.

150 filet,ziemniaki +okrasa/marchew zasmażana por.

151 finezja malinowa 80g szt.

152 flaki wołowe 350 g szt.

153 fryty por.

154 galantyna z kurczaka kg

155 galareta wieprzowa 450g  szt.

156 galaretka z drobiu 80g  szt.

157 gołąbek bez sosu por.

158 gołąbek z sosem pomidorowym por.

159 gołąbki z mięsem i ryżem    kg

160 gołąbki z mięsem i ryżem 400g szt.

161 gołąbki z sosem pomidorowym+ziemniaki por.

162 groszek ptysiowy      kg

163 groszek ptysiowy 250g  szt.

164 gulasz węgierski por.

165 gulasz z żołądków por.

166 gulasz z żołądków +kasza gryczana por.

167 gulaszowa por.

168 h-ki baletki      kg

169 h-ki karbowane      kg

170 h-ki klawisze      kg

171 h-ki słoneczka      kg

172 h-ki z cukrem      kg

173 jagodzianka premium 100g szt.

174 jajko gotowane por.

175 kajmaki 200g  szt.

176 kanapka chłopska -b.poznańska szt.

177 kanapka chłopska -b.ziarnista szt.

178 kanapka farmera-b.poznańska szt.



179 kanapka farmera-b.wieloziarnista szt.

180 kanapka gyros-b.poznańska szt.

181 kanapka gyros-b.ziarnista szt.

182 kanapka z jajkiem 80 g szt.

183 kanapka z pasztetem winnickim-b.poznańska szt.

184 kanapka z serem żółtym 70 g szt.

185 kanapka z serem żółtym-b.poznańska szt.

186 kanapka z serem żółtym-b.ziarnista szt.

187 kanapka z szynką-b.poznańska szt.

188 kanapka z szynką-b.ziarnista szt.

189 kanapka z twarogiem 90 g szt.

190 kapusta kiszona zasmażana por.

191 kapusta młoda zasmżana por.

192 kapusta z grochem por.

193 kapusta z grochem 500g szt.

194 kapuśniaczki z kap.kiszoną  kg

195 kartacze z kapustą i mięsem +okrasa por.

196 kartacze z kapustą/mięsem   kg

197 kasza gryczana por.

198 kasza jęczmienna por.

199 keks owocowy 300g  szt.

200 keks owocowy 600g  szt.

201 klopsiki wieprzowo-drobiowe.400g   szt.

202 kluski leniwe 400g  szt.

203 kluski śląskie 400g  szt.

204 knedle ze śliwkami+okrasa por.

205 kopytka z okrasą por.

206 kopytka ziemniaczane  kg

207 kopytka ziemniaczane 400g   szt.

208 kopytka ziemniaczane ze szpinakiem 400g szt.

209 kotelt pożarski,ziemniaki +okrasa, surówka z czerwonej kapusty por.

210 kotleciki sojowe 50g  szt.

211 kotlet de volaille 120g  szt.

212 kotlet de”volaille por.

213 kotlet drobiowy pożarski    kg

214 kotlet drobiowy pożarski 400g szt.

215 kotlet mielony por.

216 kotlet mielony ziemniaki+okrasa+buraki zasmażane por.

217 kotlet pożarski por.

218 kotlet pożarski, ziemniaki+okrasa, suróka z białej kapusty por.

219 kotlet schabowy panierowany por.

220 kotlet schabowy ziemniaki +okrasa, kapusta zasmażana por.

221 kotlety kalafiorowo-brokułowe kg

222 kotlety mielone wieprzowo-wołowe kg

223 kotlety mielone wpieprzowo-wołowe 400g szt.

224 kotlety ziemniaczane  kg



225 kotlety ziemniaczane z sosem pieczarkowym por.

226 krem  z pomidorów z fetą por.

227 krem z brokułów z płatkami migdałowymi/groszkiem ptysiowym por.

228 krem z buraków por.

229 krem z buraków +1/2 ziemniaków+okrasa por.

230 krem z dyni z płatkami migdałowymi por.

231 krokiety brokułowe por.

232 krokiety kalafiorowo-brokułowe por.

233 krokiety szpinakowe por.

234 krokiety z kapustą /pieczarkami      kg

235 krokiety z kapustą i grzybami por.

236 krokiety z kapustą i mięsem kg

237 krokiety z kapustą/mięsem 400g szt.

238 krokiety z kapustą/pieczar.400g szt.

239 krokiety z pieczarkami  kg

240 krokiety ze szpinakiem por.

241 leniwe z masłem por.

242 łazanki z kapusta i pieczarkami por.

243 łazanki z kapustą i grzybami       kg

244 łazanki z kapustą i grzybami 400g   szt.

245 łazanki z kapustą i mięsem por.

246 makaron gotowany por.

247 makaron z mlekiem por.

248 makosernik      kg

249 marchewka z groszkiem por.

250 masło z bułką  tartą  okrasa na słodko por.

251 mizeria z ogórków por.

252 naleśniki z brzoskwinią + bita śmietana por.

253 naleśniki z brzoskwinią i cukrem pudrem por.

254 naleśniki z serem por.

255 naleśniki z serem 400g  szt.

256 naleśniki z serem pss  kg

257 naleśniki z serem+bita śmietana por.

258 naleśniki z serem+bita śmietana+mus por.

259 obwarzanek z czosnkiem niedźwiedzim 85g szt.

260 obwarzanek z makiem 100g szt.

261 obwarzanek z sezamem 100g szt.

262 obwarzanek z solą 100g szt.

263 okrasa z cebulką por.

264 okrasa ze słoniny por.

265 oponki      kg

266 ozor,ziemniaki,sos chrzanowy ,surówka z ogórka kiszonego por.

267 ozorek gotowany, sos chrzanowy por.

268 paluch francuski 70g  szt.

269 paluch ziarnisty 140g  szt.

270 paluch ziemn-czosn.70g  szt.



271 paluch ziemn-czosn.70g zapiekany p-3 szt.

272 paluszek wyborowy 50g  szt.

273 paluszki parzone      kg

274 paszteciki z mięsem    kg

275 pasztet sojowo-szpinakowy   kg

276 pasztet sojowy   kg

277 pasztet winnicki mięsny      kg

278 pączek wyborowy 100g szt.

279 pączek z pomadą 70g  szt.

280 pączek z pudrem 70g  szt.

281 pączki małe      kg

282 pączki małe pak. kg

283 pączki różane      kg

284 pączki różane pak. kg

285 pieczeń wieprzowa z sosem por.
286 pieczeń wieprzowa, sos, ziemniaki, buraki zasmażane por.

287 pierogi ruskie    kg

288 pierogi ruskie 400g  szt.

289 pierogi ruskie z okrasą       kg

290 pierogi z jagodami +bita śmietana por.

291 pierogi z kapusta i grzybami +okrasa por.

292 pierogi z kapustą /mięsem     kg

293 pierogi z kapustą i grzybami kg

294 pierogi z kapustą i grzybami400g szt.

295 pierogi z kapustą i mięsem z okrasą       kg

296 pierogi z kapustą i pieczarkami+okrasa por.

297 pierogi z kapustą/mięsem 400g szt.

298 pierogi z kapustą/pieczarkami kg

299 pierogi z kapustą/pieczarkami 400g szt.

300 pierogi z mięsem kg

301 pierogi z mięsem z okrasą por.

302 pierogi z owocami i śmietaną por.

303 pierogi z serem     pss kg

304 pierogi z serem 400g  szt.

305 pierogi z serem+okrasa por.

306 pierogi z truskawkami por.

307 pierogi ze szpinakiem 400g  szt.

308 pierogi ze szpinakiem+okrasa por.

309 placek kruchy ze sliwkami na blasze kg

310 placki po węgiersku por.

311 placki ziemniaczane +bita śmietana por.

312 placki ziemniaczane bez sosu por.

313 plecionka 50g  szt.

314 płatki lekkie zbożowe 52g   szt.

315 polędwiczki wieprzowe marynowane por.

316 polędwiczki wieprzowe soute por.



317 półbagietka 100g  szt.

318 precel z pomadą 100g  szt.

319 precel z pudrem 100g  szt.

320 pulpety drobiowe por.

321 pulpety w sosie, ziemniaki, marchew z groszkiem por.

322 pulpety wieprzowo-drobiowe,sos pieczeniowy,kasza gryczana,surówka z bialej kapustypor.

323 rogal z makiem 150g  szt.

324 rogalik śniadaniowy 50g   szt.

325 rolada śmietanowa jasna  kg

326 rolada winnicka z kaczki kg

327 roladka migdałowa 115g  szt.

328 rosół z makaronem 250+100g szt.

329 rożek z pieczarkami 120g   szt.

330 rożek z pieczarkami,ziemniaki+okrasa,surówka z białęj kapusty por.

331 ryba panierowana por.

332 ryba panierowana, ziemniaki +okrasa,surówka z kiszonej kapusty por.

333 ryż gotowany por.

334 ryż z mlekiem por.

335 sałatka 4 pory roku    kg

336 sałatka fantaz. z kurcz. 220g szt.

337 sałatka grecka 220g  szt.

338 sałatka gyros z ciecierzycą      kg

339 sałatka jarzynowa      kg

340 sałatka jarzynowa 200g  szt.

341 sałatka kielecka por.

342 sałatka kielecka 200g  szt.

343 sałatka kolorowa por.

344 sałatka kolorowa z fasolą 220g szt.

345 sałatka makaronowa z kurczakiem kg

346 sałatka prymusek      kg

347 sałatka z brokułami i serem    kg

348 sałatka z kaszą gryczaną      kg

349 sałatka z pieczarek por.

350 sałatka z pomidorów por.

351 sałatka z soczewicy      kg

352 schabowy soute por.

353 sernik delikatesowy      kg

354 sernik wiedeński      kg

355 sernik z wiśniami      kg

356 słomka parzona      kg

357 smalec pyszny      kg

358 smalec pyszny 200g  szt.

359 sos pieczarkowy por.

360 sos pomidorowy por.

361 stek wieprzowy z cebulką por.

362 stek wieprzowy, ziemniaki +okrasa, kapusta zasmażana por.



363 strucla turecka 200g niepak szt.

364 strucla z makiem      kg

365 sucharki kg

366 surówka kolorowa      kg

367 surówka warzywna 300g  szt.

368 surówka wiosenna      kg

369 surówka witaminka      kg

370 surówka z białej kapusty    kg

371 surówka z buraków por.

372 surówka z buraków 350g  szt.

373 surówka z kapusty białej 300g   szt.

374 surówka z kapusty czerwonej 300g  szt.

375 surówka z kapusty czerwonej    kg

376 surówka z kapusty kiszonej    kg

377 surówka z kapusty pekińskiej por.

378 surówka z marchewki por.

379 surówka z marchwi 300g  szt.

380 surówka z papryki por.

381 surówka z pora por.

382 surówka z selera 350g  szt.

383 szarlotka       kg

384 szarlotka krucha      kg

385 śledź z cebulką w oleju      kg

386 śledź z żurawiną      kg

387 talarki lekkie gryczane 60g   szt.

388 torcik owocowy      kg

389 tort aleksander      kg

390 tort aleksander okoliczn.  kg

391 tort kakaowy     kg

392 tort śmietanowy      kg

393 udko faszerowane mięsem  kg

394 udko pieczone por.

395 uszka z kapustą i grzybami    kg

396 uszka z kapustą i grzybami 400g  szt.

397 uszka z mięsem    kg

398 uszka z mięsem 400g  szt.

399 wątróbka drobiowa z cebulką por.

400 wątróbka z cebulą ,ziemniaki + okrasa,  surówka z kiszonej kapusty por.

401 zalewajka 350g szt.

402 zapiekanka z pieczarkami 150g szt.

403 zest.obiad.filet/ziemnikami/marchwii 400g szt.

404 zest.obiad.schabowy/ziemniaki/kapusta 400g szt.

405 zestaw surówek por.

406 ziemniaki gotowane por.

407 ziemniaki opiekane     kg

408 ziemniaki z okrasą por.



409 zupa borowikowa por.

410 zupa fasolowa z ziemniakami por.

411 zupa grochowa por.

412 zupa grzybowa por.

413 zupa jarzynowa por.

414 zupa kalafiorowa por.

415 zupa kapuśniak mazurski 350 g szt.

416 zupa kapuśniak ze słodkiej kapusty por.

417 zupa koperkowa z makaronem por.

418 zupa krupnik 350g szt.

419 zupa ogórkowa por.

420 zupa owocowa z makaronem por.

421 zupa pieczarkowa z makaronem por.

422 zupa pomidorowa z makaronem por.

423 zupa pomidorowa z ryżem por.

424 zupa truskawkowa czysta por.

425 zupa truskawkowa z makaronem por.

426 zupa wiśniowa z makaronem por.

427 żurek czysty por.

428 żurek kielecki 500ml  szt.

429 żurek z jajkiem por.

430 żurek z jajkiem i kiełbasą por.


